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Szerencs Város Képviselő-testület  

 

KIVONAT 

Szerencs Város Képviselő-testületének 

2007. február 15-én tartott nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből 

 

 

16/2007. (II.15.)  

HATÁROZAT  

Tárgy: Szerencs Város Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási intézmények  

struktúrájának megváltoztatásáról, és a működéssel kapcsolatos feladatok más  

módon történő ellátásáról 

 

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szerencsi 

önkormányzati intézményhálózat megváltoztatásáról és az intézmények működésével 

kapcsolatos feladatok más módon történő ellátásáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1. a.) Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bolyai János 

 Tehetségfejlesztő és Informatikai Általános Iskola, a Rákóczi Zsigmond Általános 

 Kéttannyelvű Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Scholtz Jenő 

 Alapfokú Zeneoktatási Intézmény, Gyárkerti Napközi Otthonos Óvoda és 

 Bölcsőde, Napsugár Napközi Otthonos Óvoda és Ondi Tagóvoda és a Csalogány 

 Napközi Otthonos Óvoda összevonásával 2007. július 1-jei hatállyal új többcélú  közös 

igazgatású közoktatási intézményt alapít. 

 

 b.) Az új többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény alapításával egyidejűleg 

 a következő intézményeket megszünteti: 

 

 Az intézmény neve:  Bolyai János Tehetségfejlesztő és Informatikai Általános  

             Iskola 

 Székhelye:  3900 Szerencs, Rákóczi út 100.  

 Felügyeleti szerve:  Szerencs Város Polgármesteri Hivatala 

 Megszüntető szerv neve: Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 Az intézmény neve:  Rákóczi Zsigmond Általános Kéttannyelű Iskola Alapfokú 

    Művészetoktatási Intézmény és Csalogány Napközi  

    Otthonos Óvoda 

 Székhelye:  3900 Szerencs, Rákóczi Zs. tér 1.  

 Felügyeleti szerve:  Szerencs Város Polgármesteri Hivatala 

 Megszüntető szerv neve: Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 Az intézmény neve:  Scholtz Jenő Alapfokú Zeneoktatási Intézmény 

 Székhelye:  3900 Szerencs, Rákóczi Zs. tér 1.  

 Felügyeleti szerve:  Szerencs Város Polgármesteri Hivatala 

 Megszüntető szerv neve: Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 Az intézmény neve:  Gyárkerti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde   

 Székhelye:  3900 Szerencs, Rákóczi út 128.  

 Felügyeleti szerve:  Szerencs Város Polgármesteri Hivatala 



 2 

 Megszüntető szerv neve: Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 Az intézmény neve:  Napsugár Napközi Otthonos Óvoda és Ondi Tagóvoda 

 Székhelye:  3900 Szerencs, Széchenyi út 47.  

 Felügyeleti szerve:  Szerencs Város Polgármesteri Hivatala 

 Megszüntető szerv neve: Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 Az intézmény neve:  Csalogány Napközi Otthonos Óvoda  

 Székhelye:  3900 Szerencs, Rákóczi Zs. tér 1.  

 Felügyeleti szerve:  Szerencs Város Polgármesteri Hivatala 

 Megszüntető szerv neve: Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

 Az új többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény a megszűnő intézmények 

 jogutódja. 

 

 c.) Az intézmények megszűnése következtében intézkedni kell az intézmények 

 törzskönyvi nyilvántartásból való kivezetésről, a bankszámlák megszüntetéséről. 

 

  Felelős: Dr. Bíró László c. főjegyző 

     intézményvezetők 

  Határidő: 2007. július 1. 

 

 d.) A szervezeti átalakítással összefüggésben intézkedni kell a megszűnő  intézmények 

időarányos működési költségeinek kifizetéséről, a visszamaradó  összeg zárolásáról, 

beszámolót kell készíteni az intézmények időarányos  gazdálkodásáról. 

   

  Felelős: Dr. Bíró László c. főjegyző 

     intézményvezetők 

  Határidő: 2007. június 30. 

 

 e.) Az összevonással összefüggő leltározási és az átadás-átvételt előkészítő 

 feladatokat el kell végezni. 

   

  Felelős: Dr. Bíró László c. főjegyző 

     intézményvezetők 

  Határidő: 2007. június 30. 

 

 f.) Felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az összevonással létrehozandó új 

 többcélú közös igazgatású intézmény Alapító Okiratát készítse el és jóváhagyásra, 

 elfogadásra terjessze azt a Képviselő-testület elé. 

   

  Felelős: Dr. Bíró László c. főjegyző 

     intézményvezetők 

  Határidő: 2007. május 31. 

 

 g.) Az új többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény vezetésével határozott 

 időre 2007. július elsejétől 2008. június 30-ig a jelenlegi igazgatói státuszt betöltő 

 Kulcsár Sándornét bízza meg. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a pályázat 

 kiírásával, elbírálásával kapcsolatos feladatokat a hatályos jogszabályok  figyelembe 

vételével végezze el 2008. május 31-ig. 
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  Felelős: Dr. Bíró László c. főjegyző 

     intézményvezetők 

  Határidő: 2007. március 31. 

 

 h.) Az új többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény létszáma: 146 fő ebből: 

 

       igazgató (magasabb vezető)       1    fő 

  általános igazgató helyettes       1    fő 

  általános iskola intézményegység-vezető      1    fő 

  általános iskola intézményegység-vezető helyettes     2    fő 

  művészetoktatás intézményegység vezető      1    fő 

  óvoda intézményegység vezető       1    fő 

  óvoda intézményegység-vezető helyettes      2    fő 

  bölcsőde intézményegység-vezető helyettes      1    fő 

 

  pedagógus      106    fő 

  ebből óvodapedagógus      23    fő 

 

  pedagógiai munkát közvetlenül segítő  

  (dajka, bölcsődei gondozó)       16   fő 

 

  további foglalkoztatott  

(pedagógiai munkát segítők) 14,5 fő 

 

  Az intézménynek a hatályos jogszabályokra és az átszervezéssel kapcsolatban hozott 

  döntésekre figyelemmel el kell készítenie a Szervezeti és Működési Szabályzatát, és 

  jóváhagyásra a Képviselő-testület elé kell terjesztenie. 

 

  Felelős: intézményvezetők 

  Határidő: 2007. augusztus 31. 

 

2. a.) Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bocskai István 

Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és 

Szakmai Szolgáltató és a Szerencsi Középiskolai Kollégium összevonásával 2007. 

július 1-jei hatállyal új középfokú, részben önálló intézményt alapít. 

 

b.) Az új közös igazgatású többcélú intézményként működő új középfokú intézmény 

 alapításával egyidejűleg a következő intézményeket megszünteti: 

 

  az intézmény neve: Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági  

     Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

     és Szakmai Szolgáltató 

  Székhelye: 3900 Szerencs, Ondi út 1. 

  Felügyeleti szerve: Szerencs Város Polgármesteri Hivatal 

  Megszüntető szerv neve: Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő- 

          testülete 

 

  az intézmény neve: Szerencsi Középiskolai Kollégium 

  Székhelye: 3900 Szerencs, Kossuth út 19. 
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  Felügyeleti szerve: Szerencs Város Polgármesteri Hivatal 

  Megszüntető szerv neve: Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő- 

          testülete 

 

 c.) Az intézmények megszűnése következtében intézkedni kell az intézmények 

 törzskönyvi nyilvántartásából való kivezetéséről, a bankszámlák megszüntetéséről. 

 

  Felelős: Dr. Bíró László c. főjegyző 

     intézményvezetők 

  Határidő: 2007. július 1. 

 

 d.) A szervezeti átalakítással összefüggésben intézkedni kell a megszűnő  intézmények 

időarányos működési költségeinek kifizetéséről, a visszamaradó  összeg zárolásáról, 

beszámolót kell készíteni az intézmények időarányos  gazdálkodásról. 

   

  Felelős: Dr. Bíró László c. főjegyző 

     intézményvezetők 

  Határidő: 2007. június 30. 

 

 e.) Az összevonással összefüggő leltározási és az átadás-átvételt előkészítő 

 feladatokat el kell végezni. 

   

  Felelős: Dr. Bíró László c. főjegyző 

     intézményvezetők 

  Határidő: 2007. június 30. 

 

 f.) Felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az összevonással létrehozandó új közös 

 igazgatású többcélú intézményként működő új középfokú intézmény Alapító 

 Okiratát készítse el, és jóváhagyásra, elfogadásra terjessze  azt a Képviselő-testület 

 elé. 

   

  Felelős: Dr. Bíró László c. főjegyző 

     intézményvezetők 

  Határidő: 2007. május 31. 

 

 g.) A közös igazgatású többcélú intézményként működő középfokú intézmény 

 vezetésére írjon ki pályázatot. A Polgármesteri Hivatal az igazgatói pályázat 

 kiírásával, elbírálásával kapcsolatos feladatokat a hatályos jogszabályok  figyelembe 

vételével végezze el. 

 

  Felelős: Dr. Bíró László c. főjegyző 

  Határidő: 2007. március 30. illetve 2007. június 30. 

 

 h.) A közös igazgatású többcélú intézményként működő középfokú intézmény 

 létszáma 85 pedagógus és 11 további foglalkoztatott. 

 

   

  Igazgató (magasabb vezető) 1 fő 

  ált. ig.-helyettes  1 fő 

  int. egység vezető  2 fő 
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 Az intézménynek a hatályos jogszabályokra és az átszervezéssel kapcsolatban 

 hozott  döntésekre figyelemmel el kell készítenie a Szervezeti és Működési 

 Szabályzatát, és jóváhagyásra a Képviselő-testület elé kell terjesztenie. 

 

  Felelős: intézményvezetők 

  Határidő: 2007. augusztus 31. 

 

3. Az új alapfokú többcélú közös igazgatású egységes nevelési-oktatási intézmény és az 

új középfokú közös igazgatású összetett többcélú intézmény pedagógia programját el 

kell készíteni. 

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a programok kidolgozását, szakértői 

véleményeztetését és jóváhagyását készítse elő. 

A szakértői vélemények elkészítéséhez az általános tartalék terhére 200.000 Ft 

szakértői díjat biztosít. 

 

  Felelős: intézményvezetők 

  Határidő: 2007. augusztus 31. 

 

4. Felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közoktatási feladat-ellátási,   

  intézményhálózat működési és fejlesztési terv készítésénél vegye figyelembe és 

  tegyen javaslatot a szervezeti átalakítással és gyermeklétszám változásával  

  összhangban, a bölcsődei, óvodai, iskolai csoportok, napközis csoportok 

 számának,  valamint egy csoportra jutó létszám megállapítására. 

  

  Felelős: Dr. Bíró László c. főjegyző 

  Határidő: 2008. március 30. 

 

5. A Képviselő-testület az oktatási-nevelési intézményben alakítható szakmai 

 munkaközösségek számának finanszírozását a következőképpen maximalizálja: 

 

 Óvoda intézmény:   4  

 Általános iskolák, zeneiskola  8 

 Középiskola és kollégium  8 

 

  Felelős: Dr. Bíró László c. főjegyző 

     intézményvezetők 

  Határidő: 2007. augusztus 31. 

 

6. A Képviselő-testület a 37/2004. (IX. 1.) rendeletét az önkormányzat által fenntartott 

 oktatási-nevelési intézmények közalkalmazottait megillető illetménypótlékról 2007. 

 június 30-ig hatályon kívül kell helyezi. 

 

  Felelős: Dr. Bíró László c. főjegyző 

  Határidő: 2007. június 30. 

 

7. A Képviselő-testület az oktatási-nevelési intézményekben a gyermek- és 

 ifjúságvédelmi felelősök részállásainak finanszírozását a következőképpen 

 maximalizálja. 

  

 Óvoda, általános iskola, alapfokú művészetoktatás: 0,5 tanári állás 
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 Középiskola és kollégium:    0,5 tanári állás 

  Az iskolai könyvtári feladatok ellátására két álláshelyet biztosít és finanszíroz. 

 

  Felelős: Dr. Bíró László c. főjegyző 

     intézményvezetők 

  Határidő: 2007. július 01. 

 

8. Az általános iskolai és a középiskolai magasabb vezetők óraszámát kettőben, az 

óvodai és bölcsődei intézményegység vezető és az alapfokú oktatási intézményegység 

vezető óraszámát nyolc órában, az  intézményegység-vezető helyettesek óraszámát 16 

órában, a középfokú intézményegység vezetők óraszámát pedig, a Közoktatási 

törvény szerint állapítja meg. 

 

9. Az étkeztetési és takarítási feladatok ellátását az összes nevelési-oktatási, közoktatási 

  intézményben megszünteti. 

 

  Felelős: Dr. Bíró László c. főjegyző 

  Határidő: 2007. március 31.   

 

10.  A Képviselő-testület étkeztetési és takarítási feladatok megszervezésével és  

  végzésével  megbízza a Szerencsi Városüzemeltető Kht-t. Az intézményi  

  diákétkeztetést két  főzőkonyha (a jelenlegi Bolyai J. Ált. Isk., és a Kollégium) és öt 

  melegítőkonyha (a  jelenlegi Rákóczi Zs.Ált. Isk., Gyárkerti Óvoda, Napsugár  

  Óvoda, Csalogány Óvoda,  Ondi Tagóvoda) működtetésével biztosítja. 

A Bolyai János Ált. Iskola épületében működő konyhát 900 adagos, a Szerencsi 

  Középiskolai Kollégium székhely épületében működő konyhát 500 adagos konyhává 

   alakítja. 

  Ezzel egy időben a Rákóczi Zsigmond Ált. Iskola épületében működő konyhát  

  melegítő konyhává alakítja. 

 

 Az étkeztetési feladatellátást 21 fővel, a takarítási feladatellátást 21,5 fővel adja át a      

Városüzemeltető Kht-nak.  

 

  Felelős: Dr. Bíró László c. főjegyző 

  Határidő: 2007. április 05. 

 

11.  Az összevonással összefüggő leltározási és az átadás-átvételt előkészítő feladatokat 

  el kell végezni. 

 

  Felelős: Dr. Bíró László c. főjegyző 

     a Városüzemeltető KHT. igazgatója 

      Határidő: 2007. március 31.   

 

12. Az új, többcélú közös igazgatású közoktatási intézmények gazdálkodásukat 

 tekintve részben önállóak. A költségvetési előirányzatok felett rendelkezési joga 

 az intézmény vezetőjének (igazgatójának) van, a gazdálkodással kapcsolatos 

 feladataikat a Városi Kincstár látja el. 

 

  Felelős: Dr. Bíró László c. főjegyző 

     intézményvezetők, kincstárvezető 
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  Határidő: 2007. július 01. 

 

13. Az intézményhálózat módosítása, az új intézmények alapítása és intézmények 

 megszűnése miatt javaslatot kell készíteni a 2007. évi költségvetésről szóló 

 rendelet módosítására. 

 A rendelet módosításánál figyelembe kell venni az átszervezésre vonatkozó 

 döntéssel megállapított létszámot, és az átszervezés miatti létszámcsökkenés 

 költségeit. 

 

  Felelős: Rónavölgyi Endréné polgármester 

  Határidő: 2007. június 30. 

 

14. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az átszervezésben érintett 

intézmények vezetőit, hogy az intézmények összevonása, megszüntetése,  

    feladatátadás miatti munkáltatói intézkedéseket a hatályos jogszabályok   

         figyelembe vételével készítse elő, illetve tegye meg. 

  Az átszervezés következtében az alábbi létszámcsökkentésre kerül sor: 

  - öregségi és előrehozott nyugdíj miatt 18 álláshely,  

  - határozott idejű szerződéses foglalkoztatás miatt: 8 álláshely,  

  - prémiumévek programot vesz igénybe 6 fő,  

- megszűnik felmentéssel a közalkalmazotti jogviszonya:  

 6 fő a nevelés-oktatás területéről,  

 11 fő a további foglalkoztatás területéről.  

 A munkáltatói intézkedések előkészítésénél, meghatározásánál körültekintően, az 

 érintett dolgozók jogait tiszteletben tartva kell eljárni. 

 

  A Képviselő-testület a korengedményes nyugdíjazás, létszámcsökkentés miatt a 

  végkielégítés fedezetét biztosítja. 

 

  Felelős: Rónavölgyi Endréné polgármester 

      intézményvezetők 

    Határidő: 2007. március 31. illetve 2007. június 30. 

 

15.  A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2007. évi költségvetés

      módosításakor tegyen javaslatot az intézményhálózat átalakításából adódó  

     megtakarítások intézmények részére történő visszajuttatásának mértékére és  

      formájára. 

 

  Felelős: Dr. Bíró László c. főjegyző 

  Határidő: 2007. június 30. 

 

k.m.f. 

 

(Dr. Bíró László sk.)     (Rónavölgyi Endréné sk.) 

               címzetes főjegyző                            polgármester 

(Sipos Attila sk.) 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

A kivonat hiteles:  


